




มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
ที่พกั มาตรฐานระดับ 5 ดาว 2 คืน
รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

กำหนดกำรเดินทำง

เทศกำลปี ใหม่ วนั ที่ 01-03 มกรำคม 2564
วันศุกร์ ที่ 01 มกรำคม 2564 (1) กรุงเทพ – ภูเก็ต – พังงำ – ล่องอ่ำวพังงำ – วัดพระทอง
แหลมพรหมเทพ
04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์ เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
09.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7502 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่ โมง)
10.55
นาท่านเดิ นทางถึงจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่ งทะเลอันดามันของประเทศไทย นาท่านโค้ชมาตรฐานยุโรปที่ได้จดั ไว้
คอยบริ การท่าน ออกเดินทางสู่ จ.พังงา นาท่านสู่ ท่าเทียบเรื อพังงา “นำสมำชิ กลงเรื อล่ องอ่ ำวพังงำ”ระหว่างการ
ล่ อ ง เรื อ ท่ า น จ ะ ไ ด้ ช ม ค ว า ม
หลากหลายของทัศนี ยภาพที่ที่ยงั คง
ความสมบู ร ณ์ ทางธรรมชาติ น า
สมาชิ กเดิ นทางสู่ “ ถ้ำลอด” ซึ่ งเป็ น
ถ้ า ทางทะเลที่ มี ชื่ อ เสี ยงที่ สุ ดของ
เมืองไทยนาท่านล่องเรื อเข้าชมความ
สวยงามภายในที่ มี ขนาดกว้า ง 20
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มี หิ น
งอก หิ น ย้อยแปลกตาบนเพดานถ้ า
สวยงามมากให้ ท่ านได้ถ่ า ยภาพไว้
เป็ นที่ระลึ กหน้าปากถ้ า จากนั้นนาชม “เขำหมำจู ” ซึ่ งเป็ นภู เขาหิ นปู นรู ปร่ างประหลาดมีลกั ษณะคล้ายสุ นขั จี น
กาลังหมอบ สามารถมองเห็ นส่ วนหัว ลาตัว และหางเป็ นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกำะเขำพิงกัน และเขำตำ
ปู” James Bond Island สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของอุทยานซึ่ งในอดีตเคยใช้เป็ นฉากสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง
เจมส์ บอน007จนมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ให้ท่านได้เดิ นเที่ยวชมเกาะแห่ งนี้ ซ่ ึ งมีแนวสันทรายขาวสะอาด น้ า
ทะเลใสบริ สุทธิ์ พร้อมถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก...จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ “เกำะปันหยี” ผ่านชม
ความแปลกตาของ “เกำะนมสำว” ที่ตงั่ ตระหง่านอยูก่ ลางอุทยานแห่งนี้
เที่ยง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่ น หลังอาหารให้ ท่ านเดิ น เที่ ยวชมหมู่ บ ้านชาวเกาะปั น หยีที่ ส ร้ าง
บ้านเรื อนด้วยไม้อยูก่ ลางทะเลกว่า600ครัวเรื อน พร้อมเลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าพื้นบ้านตามอัธยาศัย

บ่าย

ค่า

นาท่าน ออกเดินทางกลับสู่ จ.ภูเก็ต เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน ข้ามสะพานเทพกษัตรี นาท่านนมัสการ
“หลวงพ่ อ พระทอง หรื อ พระผุ ด ”
ตั้ง อยู่ ภ ายใน วัด พระทอง หรื อ วัด
พระผุ ด ต าบลเทพกระษัต รี อ าเภอ
ถ ล าง จั ง ห วั ด ภู เก็ ต เป็ น ห นึ่ งใน
Unseen Thailand ของจัง หวัด ภู เก็ ต
เป็ นวัด เก่ า แก่ ที่ ส ร้ า งในสมัย กรุ ง ศรี
อยุธ ยาตอนปลาย จากนั้น น าท่ า นสู่
“แหลมพรมเทพ” สถานที่ ท่ องเที่ ย ว
แห่ งหนึ่ งในจังหวัดภูเก็ต มีทศั นี ยภาพ
ที่สวยงาม และเป็ นจุดชมพระอาทิตย์
ตกดินที่ได้รับความนิ ยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจัดเป็ นหนึ่ งในโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดื อน 7 ดาว 9
ตะวัน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตย์ตกทะเล สวยที่สุดในประเทศไทย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดำว ***** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันเสำร์ ที่ 02 มกรำคม 2564 (2) ภูเก็ต – ล่องเรื อผจญภัยหมู่เกำะ สิมิลนั – จุดชมวิว
ดำนำ้ ตื้นดูปะกำรัง
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นาท่านออกเดิ นทางสู่ ท่ าเรื อทับละมุ เพื่อขึ้ นเรื อ สปี ดโบท มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิ มิลนั (Similan Islands) หมู่เกาะ
สาคัญของทะเลอันดามัน ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามราวกับเจ้าหญิงแห่ งท้องทะเลอันดามัน หมู่เกาะสิ มิ
ลันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรทางทะเลจานวนมากทั้งสัตว์น้ า และ ปะการังที่แสนสวยงาม นาท่านนัง่ เรื อสปี ด
โบท ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่เกาะสิ มิลนั นาท่านดาน้ าตื้นชมความสวยงามของทะเลสิ มิ
ลันที่เกาะ 5 และ เกาะ 6 ซึ่ งมีสิ่งมีชีวิตทางน้ ามากมายให้ท่านได้ชม พร้ อมกับชมความงามของปะการังหลากสี ที่

แต่งแต้มพื้นทรายจนเกิดเป็ นงานศิลปะที่มีชีวิต ท่านจะเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกับมหานครใต้
ท้องน้ ามีชีวติ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ เกาะเมียง (เกาะ4)
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อกลางวันณ จุดพัก บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริ การปิ คนิก)
บ่าย
นาท่านเดิ นทางสู่ เกาะบางู ให้ท่านดาน้ า
ตื้ น ชมสั ต ว์น้ าแหวกว่ า ยในทะเลอั น
สวยงาม ชมปะการั ง สี สั น สดใสใต้น้ า
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เกาะ 8 ให้ท่าน
อิสระพักผ่อนบนหาดทรายสี ขาวถ่ายรู ป
บรรยากาศอันสวยงามของทะเล อิสระ
เดิ นเล่ นบนเกาะ อุ ท ยานเพื่ อถ่ ายรู ป ชุ ด
ชมวิ ว หิ นเรื อใบ จากนั้ นได้ เวลาอั น
สมควรน าท่ า นกลับ สู่ ท่ า เรื อ น าท่ า น
เดินทางกลับสู่ ที่พกั
*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้ รวมค่ากิ จกรรมดาน้ าตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจดาน้ าตื้ นประกอบ ด้วย กิ จกรรมดาน้ า
อาหาร บริ การบนเรื อ อุปกรณ์ดาน้ าแบบยืม หากท่านทาหายจาเป็ นต้องเสี ยค่าปรับตามที่ได้กาหนดไว้***
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดำว ***** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันอำทิตย์ที่ 03 มกรำคม 2564 (3)

เช้า

เที่ยง

พระพุทธมิ่งมงคล เอกนำคคีรี – เที่ยวชมย่ ำนเมืองเก่ำภูเก็ต
Street Art – วัดฉลอง นมัสกำรหลวงพ่อแช่ ม
ช้ อปปิ้ งของฝำกพืน้ เมือง - เดินทำงกลับกรุงเทพ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
น าท่ า นสู่ เขานาคเกิ ด สั ก การะองค์ พ ระใหญ่
“พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความ
ตั้งใจให้ เป็ นองค์พ ระประจาเมื อ ง น าท่ าน “ชม
ย่านตึกเก่า” ซึ่ งยังคงศิลปกรรมรู ปแบบ ชิโน-โป
ร ตุ ก รี ส ช ม ภ า พ Street Art ที่ ส ะ ท้ อ น ถึ ง
วัฒ นธรรมของชาวภู เก็ ต น าท่ านขึ้ น “จุดชมวิว
เขารัง” เป็ นจุดชมวิวกลางเมืองที่คนภูเก็ตนิ ยมไป
นัง่ พักผ่อนหย่อนใจชมวิวเมืองกัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

หลังอาหารจากนั้นนาท่านสู่ “ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง” ตั้งอยูบ่ ริ เวณปลายแหลมสะพานหิ น โดยด้านหน้าของศาลเจ้า
จะหันออกท้องทะเล จากประวัติที่จารึ กไว้ในแผ่นหิ นหน้าศาลเจ้า ปรากฎว่าพระนางกิ้วเที้ยนลื้อ ซึ่ งเป็ นเทพเจ้าชั้น
ผูใ้ หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋ า ได้บอกผ่านร่ างทรงของท่านว่า ต้องการที่จะให้มีการจัดตั้ง ศาลเจ้าประจาองค์ของท่าน เพื่อ
ท่านจะได้ช่วยปกปั กรักษาคุม้ ครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนั้นนาท่านไปนมัสการ “หลวงพ่อแช่ม” ที่ “วัดฉลอง
ภู เก็ ต” เป็ นวัดที่ มี ชื่อเสี ย งมากที่ สุ ดของภู เก็ ต มี รูป หล่ อของหลวงพ่ อแช่ ม และหลวงพ่อช่ วง ซึ่ งเป็ นที่ เคารพ
สักการะของชาวภู เก็ต จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าต่างๆ อาทิโรงงานผลิ ตเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ร้ านไข่มุกและ
เครื่ องประดับขึ้ นชื่ อจากเมื องภู เก็ต พร้ อมทั้งให้ท่านได้เลื อกซื้ อเพื่อนาไปเป็ นของฝากแก่ คนทางบ้าน ได้เวลา
พอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย ***
21.00 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 7525 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)
00.20 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทาง

พักท่านเดียว
ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เพิ่มท่านละ
(มีเตียงเสริ ม) (ไม่มีเตียงเสริ ม)

เทศกำลปี ใหม่
17,900
17,900
17,700
17,400
วันที่ 01 – 03 ม.ค. 2564
***หำกท่ ำนต้ องกำร อัพเกรดห้ องพักกรุณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่***

5,000

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต -กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ าหนัก
ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน พร้อมคนขับชานาญทาง
3. โรงแรมที่พกั 2 คืน 5 ดาว ระดับมาตรฐานห้องละ 2-3 ท่าน

4.
5.
6.
7.

ค่าเรื อสปี ดโบ๊ท (Speed Boat) ท่องเที่ยวหมู่เกาะสิ มิลนั พร้อมอุปกรณ์ดาน้ าและเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ค่าอาหารแบบเซ็ทเมนูและบุฟ๊ เฟ่ ต์จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม
มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่สะกด
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 6,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมำยเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้

● กรณี ที่ทา่ นเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มำตรกำรกำรดูแลป้ องกัน ในช่ วงภำวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

